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Marta

Jesus

,osePh

Bidt voor dc ziel van

zaliger

HUBERT DIUDEREN
echtgenoot van

Maria Catharina
Broedermeester

Geboren

te

voorzicn van

der

Bloemen

Kcvelaerprocessie.

Schinnen,

dc H. H.

28 fuli 1869,

cn

Sacramentcn der

stcrvenden overleden te Rrmburg

3 Aug. 1948.

Voor de betreurde overledene waren

de

vele jaren waarlijk een erekroon. Het

was
hem vergund temidJen van ziin kindcren en
kleinLinàercn het gouden hurveli.ksfeest te

mogen vieren.

öod rerleende

hem lichaamsstetktc en in
ziyne kracht bii hem.
(8ccl. 46. 11;
vrede gestorven, na in de vreze

de ouderdom blccf
Hil is in

dcs Heren gelceltl tc hebbcn {Tob. 14. 4)
Benrinde àcht.qcnote, God hceft ons voor
een korte tildgelcheiden, aanbtd zijn H. Wil
en vrrtrouw óp Hem. Dierbare kinderen en
klcinkindercn, vcrpeet de lesscn van uw va'
.ler nict, houdt u*c mocdcr tn ere en be'
mint elkandcr. Bidt voor mij opdat mi;ne
ziel spoedig ruste in vrede.
Bemind zr; ove ral het H. Hart van fcsus

Zoet Hart r'.rn Maria,

rvees mijn heil.

Kraníge oudies viiffig
iaar getrouwd

tíl

MeI1

I

I

à

schrljft ons ui1 Rimbur,g:

5 October a.§.. hoopt
ho1 echtpoàr l[ub. Dledrr€tr on
Mr,ria Bloemen de[ dag to h€rde[- l
ken, dat zij 50 ja.rl getr.ouwd zijn. o
De jubUaris is 77 jaar en ziJn echfg.i)oote tclt thans 73 jaar. Beidcn a
levt11 ,o* in ào beste gezondheid
en beideD hebben nog nooit den
doktor ln huls g(:h*d voor ziekle. z
Uit het hurveliJk werden 10 kinde- I'
ren geborcn, \vaal'yàn nog 7 in leven zijn: 12 kleinkind6ren eijn d
e\'oreens noei in leven. De Jubilaris
Z&terdeg,

I

heei122 Jaal als brocdormeester aan

I

pelgrimsprocessie

de
rferzogenlath
narlr I{er.eIaar,deelgenrimcD, zijn I1
ochtgenooto maakts deze bedevaart
33 jaar mee. Bertus was ook ver- LI
§chillendle Ja.ren bestuurslicl van rle

n,. K. ï{'erkliedonvereeniging. }ïtj
ls stichter van het lt'aardelkrpe)letje. dat Ilij nog steods onderhoudt.
De Jubilarls werd in Schinnen geboren ell vestigde zieh in 1886 1e
Rlmburg als boe.renhnecht hij de
famille Kobben op de hoer'à I{iulsstraat E'efl.r hiJ Jnrenlang Íu dicnÉt
i§ g:owe€st. In 1896 trourvtle IIub.
Dlederen met l{arla _Bloemen, die
uÍt esn oudo R'imburgsche famitie

u/cr.d geborcn; haar oudere zuster,

Anna, vierde 4 Jaren gelerlen Le1
g'outle! huwelijkrfeest en. haai,
grl.qerl 1'lerdon dit feest i» I9]5.

w,J _lIopotr. dat (le krasse orrd jus
noe lang
in tle beste sezonrlhÀÍd
EUUoD l€vQn on over 10 Jaar het
dÍàmàhterr"fB#t kurne.n ltÉren.
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